
Model ULTRA TEC GREY ®  

Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG, załącznik II, ustęp 1.4. 

Opis 

Rękawicądzianą z miękkiegoszarego włóknanylonowego, częśdchwytnapokrytajestpoliuretanem. Jesttorękawicabezpyłowa, a 
dziękizastosowaniuzaawansowanejtechnologicznieformułyWaterPUjestwykonanabezużyciasilikonów i nie zostawiaśladów na powierzchniach, 
nawet na szkle. Dziękiodpowiedniejstrukturzepokryciaczęścidłoniowejrękawicazapewniapewnychwyt i precyzjępracyw trudnychwarunkach. 
Rozmiarowanierękawicypozwala na dobranieidealnegorozmiarupasującego do dłonitak, abyzapewnidmaksymalnykomfortpracy. 
Każdapararękawiczapakowanajest w osobnyhermetycznyworeczek, takby w momencieotwarcia nie było na 
niejnawetpojedynczejdrobinykurzu. 

Rękawice są zgodne z normą DIN EN 388 w związku z normą DIN EN 420. Informuje o tym oznaczenie na rękawicach, względnie na 
opakowaniu. Rękawice nie są wodoszczelne i nie były badane w zakresie kwasoodporności. 

Dostępne rozmiary 

Rękawice są dostępne w następnych rozmiarach: 7, 8, 9 oraz 10. 

NORMA EN 388 
 

 
 
 

    Kategoria bezpieczeostwa 

4131 

Dane mechaniczne 

Odpornośd na ścieranie  stopieo 4 
Odpornośd na przecięcie  stopieo 1      
Odpornośd na rozdzieranie stopieo 3     
Odpornośd na siłęprzekucia stopieo 1     

Oznaczenia na rękawicach 

Oznakowaniemarki, oznakowaniedystrybutora, Model Ultra Tec Grey, rozmiar, CertyfikatEuropejski, stosowanepiktogramy. 

Czyszczenie / konserwacja 

Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzid, czy nie zostały 
uszkodzone. Nie wolno pozostawiad rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Zaleca się wykorzystywanie dostępnych w 
handlu środków czyszczących: np. szczotek, ścierek itp. Pranie lub czyszczenie chemiczne może spowodowad zmiany właściwości rękawic, za 
które producent nie ponosi odpowiedzialności. 

Opakowanie / przechowywanie 

Rękawicesąpakowane do hermetycznychworeczkównastępniewkładanesą do kartonówrazem z kartainformacyjną, którenadająsię do 
transportu i przechowywania.Rękawicenależyprzechowywad w chłodnym i suchymmiejscu, zacienionym i pozbawionymwilgoci – 
jesttoszczególneważne. Nie należy wystawiad ich na bezpośrednie działanie słooca. W ciągu jednego roku prawidłowego przechowywania 
rękawice nie tracą więcej, niż jeden poziom bezpieczeostwa. Rękawica wyprodukowana w 2016 roku. 

Uwagi 

Rękawica może zostad wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może byd niebezpieczne dla zdrowia i życia. Rękawic nie wolno 
używad w pobliżu poruszających się części maszyn. 

Ochrona dłoni jest ograniczona do miejsc wzmocnionych pianką  poliuretanową , rękawice nie są wodoszczelne. Zawarte tutaj informacje 
powinny pomóc użytkownikowi dobrad osobiste wyposażenie ochronne. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwid podjęcie 
odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócid uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostad zasymulowany. 
Odpowiedzialnośd za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. 
Nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mied szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. 
W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje znikoma możliwośd pojawienia się odczynów skórnych. 

Test UE został przeprowadzony przez: CTC -Centre TechniqueCuirChassureMaroquinerie, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedes 07, 
zarejestrowany jako 0075 
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